
เน้ือหา 
1.  ววิฒันาการขบวนการลูกเสือโลก 
 

 

เคร่ืองหมายลูกเสือโลก 
 

         หลงัจากข้อตกลงและมติเอกฉันท์ผูแ้ทนลูกเสือประเทศ
ต่าง ๆ ท่ีเข้าร่วมชุมนุมจากทั่วโลกในปีพ.ศ.2463แล้วกิจการ
ลูกเสือและการด าเนินการก็ได้เจริญก้าวหน้าข้ึนเป็นล าดับมี
ประเทศต่าง ๆ       สมคัรเขา้เป็นสมาชิกองคก์ารลูกเสือโลกแลว้
ถึง  153  ประเทศ  ขอ้มูลจากสถิติองคก์ารลูกเสือโลกปี  2543 

 

 ประเทศในเครือสมาชิกองค์การลูกเสือโลกไดมี้การเปล่ียนความรู้  ตลอดจนวางระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ใหเ้หมาะกบัเป็นองคก์ารโลกเพื่อบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพ 
 ขบวนการลูกเสือโลก  คือขบวนการอาสาสมคัรท่ีให้การศึกษาแก่เยาวชน  โดยถว้นหนา้ไม่
มีการแบ่งแยก  และกีดกนัในเร่ืองเช้ือชาติ  ผวิพรรณ  วรรณะ  ตลอดจนลทัธิทางศาสนาใด ๆ ทั้งส้ิน  
ไม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของการเมือง  และยึดถือปฏิบติัตามอุดมการณ์ของผูใ้ห้ก าเนิดลูกเสือโลกอยา่ง
แน่วแน่และมัน่คง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 องค์การลูกเสือโลก  คือองคก์ารท่ีท าหนา้ท่ีรักษาและด ารงไวซ่ึ้งความเป็นเอกภาพท าหนา้ท่ี
ส่งเสริมกิจการลูกเสือทัว่โลกใหมี้การพฒันาและกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ืองตลอดไปโดยมีธรรมนูญเป็น
กฎหมายส าหรับยดึถือปฏิบติัในการด าเนินกิจการลูกเสือทัว่โลก 
 องคก์ารลูกเสือโลกประกอบดว้ย  3  องคก์รหลกั  คือ 



 สมัชชาลูกเสือ  คือท่ีประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู ้แทน
ประเทศสมาชิกมาประชุมร่วมกนัทุก ๆ สามปี  ยกเวน้กรณีท่ี
ปีใดสถานการณ์ของโลกมีความวุ่นวายหรือมีเร่ืองร้ายแรง
หรือเศรษฐกิจป่ันป่วน  ก็ให้งดการประชุมในช่วงดังกล่าว
เช่น  ในปี  2484  ไม่มีการประชุมเน่ืองจากการถึงแก่กรรม
ของลอร์ด  เบเดน  เพาเวลล ์ ผูใ้หก้  าเนิดลูกเสือโลก  

 
                   คณะกรรมการลูกเสือโลก  คือคณะกรรมการท่ีบริหารองค์การ
ลูกเสือโลกมีจ านวนทั้งหมด  12  คน  ซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในท่ีประชุม
สมชัชาลูกเสือโลก  ตามวิธีการ  เง่ือนไขและบทบัญญัติท่ีก าหนดไวใ้น
ธรรมนูญลูกเสือโลก 
                   ส านักงานลูกเสือโลก  คือส านักงานเลขาธิการลูกเสือโลก  มี
เลขาธิการส านกังานลูกเสือโลกเป็นผูบ้งัคบับญัชาของส านักงานท าหน้าท่ี
เป็นศูนยป์ระสานงาน  ด าเนินงานและสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ
สมาชิกลูกเสือทั่วโลก  เพื่อรักษาและด ารงไวซ่ึ้งความเป็นเอกภาพของ
ขบวนการลูกเสือโลก  และเพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
จึงไดแ้บ่งสาขา 6 ภูมิภาค  คือ 
 

 

 
นายอภัย  จันทวมิล 

อดีตกรรมการลูกเสือโลก 
 

 
1. ส านกังานลูกเสือโลกภูมิภาคแอฟริกาตั้งอยูท่ี่เมืองไนโรบี  ประเทศเคนยา 
2. ส านกังานลูกเสือโลกภูมิภาคอาหรับตั้งอยูท่ี่เมืองไคโร  ประเทศอีจิปย ์
3. ส านกังานลูกเสือโลกภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกตั้งอยูท่ี่เมืองมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ 

 

 

4. ส านกังานลูกเสือโลกภูมิภาคยเูรเซียตั้งอยูท่ี่เมือง
เกอร์เซอฟประเทศยเูครน 

5. ส านกังานลูกเสือโลกภูมิภาคยโุรปตั้งอยูท่ี่เมือง
เจนีวาประเทศสวสิเซอร์แลนด์ 

    6. ส านกังานลูกเสือโลกภูมิภาคอินเตอร์อเมริกา
ตั้งอยูท่ี่เมืองซานดิเอโกประเทศชิลี 

 
 
 



2.  ววิฒันาการขบวนการลูกเสือไทย 
  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ฯ  ไดท้รงสถาปนาการเสือป่าเม่ือวนัท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  
2454 จากนั้นอีก  2  เดือนต่อมาพระองคไ์ดท้รงสถาปนาลูกเสือไทยเม่ือวนัท่ี  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 
2454  ส่ิงท่ีควรทราบในช่วงระยะน้ีคือ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จทรงบัญชาการซ้อมรบคณะเสือป่าลูกเสือ ณ จงัหวดั
นครปฐม 

 
1.  ตั้งกองลูกเสือกองแรกท่ีโรงเรียนวชิราวธุวทิยาลยั  เม่ือวนัท่ี  2  กนัยายน  พ.ศ.  2454  เป็นกองลูกเสือ

ในพระองค ์ เรียกวา่  กองลูกเสือกรุงเทพท่ี  1  (ทรงพระราชทานนามวา่  “กองลูกเสือหลวง”  และไดท้รงตรา
ขอ้บงัคบัลกัษณะปกครองลูกเสือโดยพระองคท์รงด ารงต าแหน่งสภานายก 
 2.  ส่งผูแ้ทนลูกเสือไทยเขา้ร่วมชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังแรกท่ีกรุงลอนดอน  ประเทศองักฤษในปี  พ.ศ.  
2463  และคร้ังท่ี  2  ท่ีประเทศเดนมาร์ก 
 3.  คณะลูกเสือไทยสมคัรเป็นสมาชิกลูกเสือโลกเป็นล าดบัท่ี  3  ในปี  พ.ศ.  2465 
 4.  การลูกเสือไทยไดสู้ญเสียพระผูพ้ระราชทานก าเนิดลูกเสือในปี  พ.ศ.  2468 
 

 ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่ 7  มีเหตุการณ์ท่ีส าคญัดงัน้ี 
 1.  มีการชุมนุมลูกเสือระหวา่งชาติคร้ังท่ี  1  ณ  พระราชอุทยานสราญรมย ์ กรุงเทพฯ  ในปี พ.ศ.  2470 
 2.  ไดส่้งผูแ้ทนคณะลูกเสือไทยไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี  3  ณ  ประเทศองักฤษ  ในปี  พ.ศ.  2472 
 3.  ภายหลงัเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศ  รัชกาลท่ี 7  ทรงสละราชสมบติัไดมี้การจดัตั้งกรมพล
ศึกษาข้ึนในกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีกองลูกเสืออยู่ในกรมพลศึกษา  และส่งผูแ้ทนคณะลูกเสือไทยไปร่วม
ชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี  4  ท่ีประเทศฮงัการี  โดยมีนายอภยั  จนัทวิมล  เป็นหัวหนา้คณะ  ในปี พ .ศ.  2476  และ
ในปีเดียวกนัน้ีไดป้ระกาศใชต้ราคณะลูกเสือแห่งชาติ  และกฎลูกเสือ  10  ขอ้ 



 4.  ก าหนดลกัษณะธงคณะลูกเสือแห่งชาติและธงประจ ากองลูกเสือข้ึนตามพระราชบญัญติัธง  พ.ศ.  
2479   
 5.  รัชกาลท่ี  8  เสด็จนิวติัพระนครและถูกลอบปลงพระชนม ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช  
รัชกาลท่ี  9  มีเหตุการณ์ท่ีส าคญัคือ 
        1.  เร่ิมการด าเนินการก่อสร้างค่ายลูกเสือวชิราวุธ  
ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี 
        2.  มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  ในปี  พ.ศ.  2497 
        3.  มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติคร้ังท่ี    4    ณ  
สวนลุมพินี  พระนคร  เพื่อเฉลิมฉลองท่ีคณะลูกเสือ
ไทยมีอายคุรบ  40  ปีในปี พ.ศ.  2504 
4.  มีการประชุมสภาลูกเสือแห่งชาติคร้ังท่ี  1  ณ  ศาลา
สันติธรรม  กรุงเทพฯ เม่ือปีพ.ศ. 2508 
        5.  กิลเวลล์ปาร์ค  ถวายเคร่ืองหมายวูดแบดจ์
กิตติมศกัด์ิแด่รัชกาลท่ี  9  ในปีพ.ศ.  2511   
        6.  มีการอบรมลูกเสือชาวบา้นคร้ังแรกท่ีอ าเภอนา
แหว้  จงัหวดัเลย  ในปี  พ.ศ.  2514 
 

 

 
 

นายแพทย์บุญสม  มาร์ติน  ได้รับเลอืกตั้ง 

ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 



        7.  นายแพทยบุ์ญสม  มาร์ติน  ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการลูกเสือโลกจากการประชุมสมชัชา
ลูกเสือโลกคร้ังท่ี  28  ณ  เมืองดาการ์  ประเทศเซเนกลั  ในปี  พ.ศ.  2524 
       8.  มีการประชุมสมชัชาลูกเสือโลกคร้ังท่ี  33  ณ กรุงเทพฯ ในปี  พ.ศ.  2536 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


